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- Extras din Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare 

                                                  în Universitatea din Craiova -  
 
       Scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante se propune de către directorul 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu avizul consiliului 
departamentului şi, în funcție de organigrama universității, de consiliul facultăţii. 
       Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este înaintată consiliului de 
administraţie al instituţiei de învăţământ superior în vederea aprobării conform art. 213, 
alin (13) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. În adresa de înaintare, vor fi indicate 
poziţia din statul de funcţii al DPPD și disciplinele din structura postului. 
      Condițiile de ocupare a posturilor didactice vacante în statul de funcții al 
Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și de organizare a concursurilor 
sunt cele prevăzute în Metodologia proprie de ocupare a posturilor didactice și de cercetare  în 
Universitatea din Craiova. Aceste condiții sunt (Extras din Metodologia proprie de ocupare a 
posturilor didactice și de cercetare în Universitatea din Craiova):  
      Asistentul universitar pe perioadă nedeterminată sau cercetătorul ştiinţific  este 
angajat prin concurs public, din rândul absolvenţilor instituţiilor acreditate  de învăţământ 
superior dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 
        - deţine diplomă de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită; 
        - o medie minimă a anilor de studii universitare stabilită de Consiliul facultăţii, dar 
nu mai mică de 8,00; 
       - să fi publicat minim 3 lucrări (articole, studii) în reviste de specialitate  
clasificate de CNCSIS în categoriile A, B sau C sau în volume ale unor manifestări 
ştiinţifice naţionale sau internaţionale; 
       - alte criterii specifice fiecărei facultăţi şi aprobate de Consiliul Facultăţii. 
      Comisia de concurs pentru un post asistent universitar pe perioadă  nedeterminată este 
alcătuită conform art. 20 al prezentei metodologii. Concursul pentru ocuparea postului de 
asistent universitar pe perioadă  nedeterminată constă în trei probe: scrisă, orală şi 
practică specifice postului în ziua (zilele), orele şi la sala (sălile) care vor fi anunţate de 
comisie pe pagina web a UCV. Pentru probele scrisă şi orală se anunţă bibliografia pe 
pagina web universităţii odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului la concurs. 
Comisia de concurs stabileşte tema pentru proba practică cu 48 de ore înainte de 
susţinerea ei şi se publică pe pagina web a UCV, candidaţii fiind astfel informaţi. Proba 
practică constă în susţinerea unui seminar sau a unor lucrări practice în prezenţa comisiei 
de concurs. 
       Prelegerea publică este de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai 
semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei 



 

universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o sesiune de întrebări din partea 
comisiei şi a publicului. 
       Pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări) candidaţii trebuie să 
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 
       - să deţină titlul ştiinţific de doctor în domeniul postului sau într-o ramură  înrudită; 
       - să aibă cel puţin 10 lucrări publicate în reviste de specialitate clasificate de CNCSIS 
în categoriile A, B+, B sau în reviste şi conferinţe relevante pentru  domeniul respectiv 
(stabilite de către facultăţi), inclusiv suport de studiu pentru disciplina/discipline din 
structura postului; 
       - să aibă o medie a anilor de studii universitare peste media minimă stabilită de 
Consiliul facultăţii, dar nu mai mică de 8,00; 
       - alte criterii specifice fiecărei facultăţi şi aprobate de Consiliul Facultăţii, criterii 
care nu pot coborî sub nivelul standardelor de mai sus. 
      Concursul pentru ocuparea unui post de lector universitar (şef de lucrări) constă în 
analiza dosarului de concurs, susţinerea unei prelegeri cu  caracter didactic/ştiinţific, după 
caz, în prezenţa comisiei de concurs şi a unei prelegeri publice.Programa aferentă 
concursului se publică pe pagina web odată cu publicarea anunţului de scoatere a postului 
la concurs.Tema prelegerii didactice /ştiinţifice se stabileşte de către comisie şi se anunţă 
candidaţilor cu 48 de ore înainte de susţinere pe pagina web a UCV. Prelegerea publică 
este de minim 45 de minute în care candidatul  
prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de  
dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o  
sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. 
        Comisia de concurs, alcătuită conform art.20 al prezentei metodologii,  
decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai  
bune rezultate. 
       Pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar se cer îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
        - deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită;  
        - îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice,  
specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, aprobate prin ordin al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin. (1) al Legii Educaţiei 
Naţionale, legea 1/2011. 11 
         - alte criterii specifice fiecărei facultăţi şi aprobate de Consiliul Facultăţii, criterii 
care nu pot coborî sub nivelul standardelor naţionale aprobate prin ordin  
al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin. (1) lit. a 
din Legea nr. 1/2011.  
         Pentru ocuparea postului de profesor universitar se cer îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii:  
         - deţinerea diplomei de doctor în domeniul postului sau într-o ramură înrudită;  
        - deţinerea atestatului de abilitare; 
        - îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice,  
specifice funcţiei didactice de profesor universitar, aprobate prin ordin al  ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin. (1)lit. a din Legea nr. 
1/2011.  



 

         - alte criterii specifice fiecărei facultăţi şi aprobate de Consiliul Facultăţii,  criterii 
care nu pot coborî sub nivelul standardelor naţionale aprobate prin ordin  al ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului potrivit art. 219 alin.  (1) al Legii Educaţiei 
Naţionale, legea 1/2011. 
         Concursul pentru ocuparea postului de conferenţiar şi profesor constă  în analiza 
dosarului de concurs şi susţinerea unei prelegeri publice. Prelegerea publică este de 
minim 45 de minute în care candidatul  prezintă cele mai semnificative rezultate 
profesionale anterioare şi planul de  
dezvoltare a carierei universitare. Această probă conţine în mod obligatoriu şi o  
sesiune de întrebări din partea comisiei şi a publicului. Pentru candidaţii care nu provin 
din învăţământul superior se susţine şi o prelegere cu caracter didactic în faţa studenţilor, 
în prezenţa comisiei de concurs. Tema prelegerii se anunţă candidaţilor cu 48 de ore 
înainte de susţinere  
prin postare pe pagina web a UCV. 
        Comisia de concurs pentru un post de conferenţiar sau profesor, alcătuită conform 
art.20 al prezentei metodologii, procedează la ierarhizare  având în vedere şi prevederile 
art. 22 ale aceleiaşi metodologii. 
 


